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Supervizijoje demesys telkiamas i darbines situacijas, j4 struktürines 
ar institucines prielaidas bei si4 situacij4 sqlygojamq zmoni4 tarpusa
vio sqveikq. I zmones siame kontekste zvelgiama kaip i vaidmen4 at
likejus. Organizacijose zmones aktyviai dalyvauja kuri~t :ai~me~is 
ir santykius, nuo jtt, tiksliau - daugiausia nuo j4 asmeruru4 lstonJtt, 
priklauso atliekam4 vaidmen4 ir tarpusavio sqveikos sekme. Tai -
kompleksiski procesai, kurie praktineje veikloje yra vienalaikiai. Kad 
ir kokia teorija vadovautttsi supervizija, ji privalo atsizvelgti i siuos 
kompleksiskumo ir vienalaikiskumo kriterijus. 

Organizacijoms skirttt supervizijos proces4 tiksla~ - ~ukurti .toki~s 
institucines struktüras, kurios skatinttt bendradarblauti asmerus kalp 
profesini4 vaidmen4 ar funkcij4 atlikeju~ ir te~inttt produ~n:i ke
liamus reikalavimus bei adresattt arba khent4 slstemos porelklUs. 

Supervizija atsizvelgia i santyki4 dinamikq, profesin~ ~in~mik~ or
ganizacijos dinamikq ir lauko dinamikq (1 pav). Santykitt ~l~amlkos 
atveju aptariami klausimai, skatinantys sekmmgq supervlzlJoS daly
vi4 ir j4 veiklos adresattt, t. y. klienttt, paslaug4 gavejtt, sistem4 ar kt., 
tarpusavio sqveikq. Siekiant pagerinti (darbini) santyki, bütina ~ave 
reflektuoti. Supervizija suteikia jos dalyviams (pavieniams asmerums, 
grupems arba organizacijoms) galimyb~ geriau .suvokti. s~vo veik.sm4 
priklausomyb~ nuo savosios istorijos, motyv4 Ir emoclru4 k.o~fllkt4' 
Gilinimasis i svetimus vaidmenis bei empatija padeda supervlzlJoS da
lyviams perprasti adresattt sistemq. Supervizija nagrineja .profesi~es 
tarpusavio sqveikos santyki4 dinamikq, pasitelkdama savlreflekslJos 
procesus ir atverdama galimybes suprasti kitq zmog4. 

Profesines dinamikos atveju santykis tarp asmens ir darbineje sri
tyje jo atliekamo profesinio vaidmens daznai yra susij~s su vidi
niais ir iSoriniais konfliktais. Neisspr~sti konfliktai tampa problema 
ir brangiai atsieina tiek paciam asmeniui, tiek imonei, pas~genda~ci~i 
sekmingos vaidmens atlikties. Supervizija padeda suv?kh ?~?fes~ru? 
vaidmens (funkcijos) daugiabriauniskumq ir sqmorungal J! athkh. 
Ji atskleidzia isisenejusius santyki4 modelius, netinkanCius esamai 
profesinei situacijai, pvz., ankstesni4 konflikt4 su autoritet~i~ pe~
kelimus. Supervizija drauge yra ir reflektavimo metas, sutelklanhs 
galimyb~ susiorientuoti, kai asmuo patiria daug skirtingl! vaidme-
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n4, neprarandant asmeninio integralumo. Antra vertus, supervizi
ja - tai ir strateginis konsultavimas, kuriuo siekiama padeti isplesti 
disfunkcines vaidmen4 ribas, susieti savo vaidmenis su kittt zmoni4 
atliekamais vaidmenimis ir realizuoti siems vaidmenims reikalingus 
asmeninius gebejimus bei kompetencijas. 
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Organizacijos dinamikos atveju analizuojama, kaip siejasi tarpusavy
je tam tikros funkcijos, kokias ribas turi si dinamika (tai reiskia, ko
kios struktüros, taisykles, susitarimai egzistuoja organizacijose), kiek 
naudingi vienas kitam yra asmenys, einantys atitinkamas pareigas, 
bei j4 kompetencijos, kokie sistemos pozymiai, vaidmenys ir funk
cijos daro teigiamq ar neigiamq poveiki darbiniams procesams - tai 
klausimai; kuriuos supervizija nagrineja, atsizvelgdama i organizacijl! 
dinamikos aspektus. Organizacijos skyri4 ir padalini4 konsultavimas, 
komand4 supervizija skatina darbini4 proces4 pokyCius. Vadovams 
supervizija padeda atlikti organizacij4 formavimo uzduotis, 0 dar
buotojams - susiorientuoti darbo organizavimo sistemoje ir iSples
ti savqsias kompetencijas bei saviraiSkos galimybes. Tai - skaidrus 
organizacij4 konsultavimo procesas, patvirtinamas su organizacijos 
vadovybe sudarytu kontraktu. Siuo atzvilgiu supervizija labai siejasi 
ir paneseja i organizacij4 konsultavimq. 

Lauko dinamikos atveju analizuojama, kaip tarp adresattt ir su jais 
susijusios institucijos kyla ir pletojasi itampa, kuriq galima formuoti . 
I tai gilinasi supervizija lauko dinamikos aspektu. Kokios iSskirtines 
paslaug4 ar produkttt gavej4 sistemos sqlygos turi lemiamos itakos 
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organizacijai? Kaip formuoti si tarpusavio santyki, kad büh.! pasiekta 
kokybe, kuri optimaliai atitikh.! adresato poreikius ir drauge iss au
goh.! bei isryskinh.! organizacijos pobüdF Kaip si dinamika paliecia 
organizacijos darbuotojus ir kaip reaguojama i tiesiogineje tarpusavio 
sqveikoje egzistuojanciq itampq? Visi sie klausimai kyla supervizijai, 
demesi sutelkiant i darbo sriti. Klaidingas poziüris i adresah.! siste
mq ir nepakankamas kliento poreikill paisymas - tai supervizijos 
nagrinejami veiklos planavimo objektai. Tiek darbo koncepcijll ref
lektavimas ir keitimas, tiek kritinis institucijos uzimamos pozicijos 
kih.! institucijll ir intervencijll atzvilgiu ivertinimas padeda pagerinti 
institucijos galimybes darbo rinkoje, isilieti i organizacijll tinklq ir 
parengti i gavejo poreikius nukreiptas strategijas. 

Sie iSvardyti aspektai visuomet vienu metu sqlygoja supervizijos 
nagrinejamll atvejll priezastis ir sprendimll idejas. Net jeigu kon
kreCiame supervizijos darbe pagrindinis demesys tenka tik keletui 
aspekh.! ir tik jie yra aptariami, supervizine koncepcija privalo büti 
pajegi analizuoti klausimq, atsizvelgdama i skirtingll perspektyvll 
vienalaikiSkum'l. MÜSll pateiktas supervizines veiklos aprasymas 
paaiskina, kodel nesirememe rinkoje paplitusiomis, dazniausiai tera
pinill mokyklll paveiktomis minetos veiklos sampratomis. Pastarlljll 
dazniausiai pakanka santykill ir profesines dinamikos aspekh.! su
pervizinei analizei. Antra vertus, terapiniai ir metodiniai principai 
padeda apibüdinti intervencijll koncepcijas ir büdus suprasti kitq 
zmogq, kuriuos supervizoriai(-es) naudoja problemoms analizuoti. 

Mokymasis supervizijos procesui büdingas ne tik tuomet, kai atvejis 
ar problema analizuojami skirtingais aspektais, vienu metu atsizvel
giant i asmenybes teorijas, lauko specifikq, zinias apie organizacijq 
bei vaidmenll koncepcijas. Supervizijos dalyviai mokosi ir formuo
dami tarpusavio santykius bei savo santyki su supervizoriumi(-e). 
Supervizija - tai veikimas santykyje, ji institucionalizuojasi supervi
ZOrill profesineje praktikoje ir per kontraktus, kurie derinami ir suda
romi su tarn tikrais asmenimis ar organizacijomis. Büdama taikomqja 
reflektavimo praktika, ji yra naudojama ivairiose profesinese srityse 
ir pati yra savarankiska profesine sritis. Supervizijos sekm~ daznai 
lemia supervizorill gebejimas reflektuoti savo veiklq. Skaidrus vidinill 
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supervizijos, kaip mokymosi galimybes, sqlygq valdymas - bütina 
sudetine supervizorill kompetencijos dalis, kadangi visa, kas vyksta 
supervizijos metu, padeda suprasti objektq (atveji, klausimq), i kuri 
büna sutelktas pagrindinis demesys. 

SUPERVIZIJOS IR UGDOMOJO VADOVAVIMO 
SANTYKIS 

Ugdomojo vadovavimo (angl. couching) sqvoka vartojama lab ai skir
tingomis prasmemis. Dazniausiai ji reiskia vieno darbuotojo ar va
dovo konsultavimo bei palydejimo procesq, sprendziant profesinius 
klausimus. Konsultanto vaidmuo Cia paneseja i sporto trenerio veiklq, 
t. y. tiesiogiai nukreipiamas i probiernos sprendimq. Tokia konsulta
vimo forma, kai kam nors daroma tiesiogine itaka, ne tik reikalauja 
nepriklausomo konsultanto, bet drauge nusako vadovavimo darbuo
tojams metodq (11 vadovas kaip treneris"). 

Mes atstovaujame nuomonei, jog ugdomasis vadovavimas gali büti 
taikomas supervizijoje kaip viena is intervencijll organizavimo formll. 
Be to, esame isitikin~, jog supervizijos naudq reikia matuoti pagal tai, 
kaip si konsultavimo forma padeda spr~sti konfliktus. 

K~i konsultavimu siekiama spr~sti problemq, labai svarbu, ar nagri
nepnt konkreh.! klausimq bus atsizvelgta i jo daugiasluoksniskumq. 
Mano kaip ugdomojo vadovo ir kaip supervizoriaus pareiga - akty
viai padeti ieskoti atsakymll ir sprendimll. 

Tai gali vykti sutelkiant demesi i trumpalaikius klausimus (ugdo
masis vadovavimas) ir ilgalaikiuose asmenq, vaidmenll ir strukrurq 
vystymo procesuose (supervizija). 

Kaip sudetine supervizorill kompetencijos dalis, ugdomasis vadova
vimas yra konsultavimo büdas, kai dazniausiai büna siülomos trum
palaikes organizavimo formos, orientuojamasi i probiernos sprendi
mq, büna planuojami ir keiciami jam taikomi konkrerus veiksmai, 
neatsizvelgiant i biografinius ar istorinius sie klausimo ar klausimq 
iSkelusio asmens aspektus. Kai kuriems konsultantams tai yra tik 
papildoma paslauga, kuriq jie nurodo vizitineje korteleje, kadangi 
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pelno siekianCios organizacijos, regis, greiCiau susidomi ugdomuoju 
vadovavimu nei supervizija. 

APIBENDRINlMAS 

Pagrindiniai profesines ir socialines kompetencijtt, kuriomis privalo 
pasizymeti supervizoriai(-es), pozymiai yra: a) daugiadimensis pro
fesines situacijos suvokimas, b) sqmoningas sav~s, kaip intervencinio 
instrumento, pritaikymas. Vargu ar kuri nors kita konsultavimo forma 
yra tokia daugiasluoksne kaip supervizija. Bütent sis daugiasluoksnis
kumas ir lemia tokius aukstus reikalavimus, keliamus supervizoril! 
kom petencijoms. 
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